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Urodziny Bilba Bagginsa
Dwudziestego dziewiątego kwietnia uczniowie klasy II b (Konrad Czech, Hanna Ditmer, Paulina
Szafran, Eliza Żak, Natalia Jańczyk i Magda Matyja) zakończyli realizację projektu edukacyjnego z
języka polskiego pt. „Urodziny Bilba Bagginsa”.

Mieliśmy lepiej zaznajomić się z twórczością J.R.R. Tolkiena, wyszukać odpowiednie fragmenty z jego
powieści i na ich podstawie przygotować przyjęcie z okazji 111 urodzin hobbita. Oprócz tego
przebraliśmy się za postacie lektury, zamieniliśmy salę lekcyjną na norkę pana Bagginsa, zaprosiliśmy
gości i urządziliśmy przyjęcie. Menu ustaliliśmy na podstawie książek – nawet na torcie urodzinowym
pojawiły się ulubione przez hobbitów grzybki.

Życzenia dla Bilba Przyjęcie u Bilba

Tort urodzinowy 111 lat Bilba
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Wszyscy doskonale wywiązaliśmy się ze swoich
zadań i w piątek w klasie zamienionej w Bag End
w Hobbitonie, witaliśmy zaproszonych gości.
Gospodarz – Bilbo Baggins, każdemu przybyłemu
na tę uroczystość wręczył drobny upominek.
Następnie wszyscy odśpiewali jubilatowi 200 lat,
Bilbo zdmuchnął świecę na urodzinowym torcie i
wygłosił zaskakujące przemówienie, podczas
którego oświadczył, że wcale nie znika, tylko
pozostaje, aby bawić się i świętować ze
wszystkimi.
Po obfitym posiłku dla uczestników projektu i
zaproszonych gości odbył się konkurs
czytelniczy sprawdzający znajomość lektury pt.
„Hobbit, czyli tam i z powrotem”, podczas którego
zawodnicy odpowiadali na pytania dotyczące 
treści  książki, rozwiązywali zagadki

Bilbo Baggins Przemówienie Bilba
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„Mara Dyer. Tajemnica”- Michelle Hodkin
Powieść „Mara Dyer. Tajemnica” to pierwszy tom trylogii autorstwa Michelle
Hodkin, w której roi się od sekretów. Mara- główna bohaterka książki, myśli,
że zwariowała. Nic dziwnego, zważywszy na traumatyczne przeżycia
dziewczyny, wydarzenia, w wyniku których tylko ona ocalała. Nikt nie chce
wierzyć w to, co widzi, gdyż wszyscy, a zwłaszcza jej rodzina, są
przekonani, że jest chora psychicznie. Mara wraz z rodziną przeprowadza
się do innego miasta i zaczyna naukę w prestiżowej szkole. Przydarza się jej
wiele złych rzeczy, a mimo to zakochuje się z wzajemnością w Noahu -
chłopaku zagadce.
Zarówno wadą, jak i zaletą powieści jest to, że niewiele spraw zostaje
wyjaśnionych w pierwszym tomie. Ja nie mogłam się oderwać, gdy
czytałam kolejną część. Nie zdradzając za wiele, powiem, że warto. Seria
jest napisana młodzieżowym językiem w narracji pierwszoosobowej (z
punktu widzenia głównej bohaterki). W tekście pojawia się wiele terminów
związanych z psychiatrią, co mnie jako osobę zainteresowaną tematem mile
zaskoczyło. Akcja w pierwszym tomie toczy się powoli, budując napięcie, by
na koniec zaskoczyć czytelnika i zachęcić do dalszej lektury. W utworze jest
wiele ciekawych postaci, w szczególności: Jamie, Noah, Daniel czy Mara,
która ma jedną denerwującą cechę, często traci przytomność i zazwyczaj
potem budzi się w szpitalu. Ale to nie jest aż tak ważny szczegół, by
zniechęcił do przeczytania „Tajemnicy”. Książkę polecam przede wszystkim
nastolatkom i fankom paranormalnych romansów, tajemnic czy psychiatrii.

Julia Dziechciarz

Julia z książką

JULIA REKOMENDUJE
JULIA POLECA

Urodziny Bilba
Golluma i wykazywali się znajomością mapy Śródziemia. Oceniano również
najlepsze przebrania uczestników konkursu.

Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami zostali:
I miejsce Jan Bińkowski
II miejsce Dominik Janus
III miejsce Jakub Abucki
Gratulujemy zwycięzcom. Następne urodziny Bilba za rok. Zapraszamy!

Konrad Czech

Zmagania konkursowe

Bilbo ze zwycięzcami

Nicola Makieła
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Flaga

Rys.

Święto Pracy
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe
święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie pierwszego maja.
Święto to wprowadziła w 1889r. II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z Chicago w Stanach
Zjednoczonych, podczas strajku, który był częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia
ośmiogodzinnego dnia pracy.
W naszym kraju Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wtedy władze komunistyczne
ustanowiły 1 maja świętem państwowym, dniem wolnym od pracy i stan ten trwa do chwili obecnej.
Organizowano z tej okazji uroczyste pochody pierwszomajowe. Święto Pracy było jednym z
najważniejszych świąt w PRL-u.                                                                Nicola Makieła

3 maja 1791 r. została zatwierdzona przez Sejm
Czteroletni Konstytucja Rzeczypospolitej. Ustawa
ta była efektem działań Stronnictwa
Patriotycznego, dążącego do zreformowania
ustroju ówczesnej Polski. Głównymi autorami byli:
Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki,
Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a
drugą na świecie, po Konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Obowiązywała 15 miesięcy,
ponieważ w 1793r. Rosja dokonała drugiego
rozbioru Polski. Od 1990r. 3 Maja jest świętem
państwowym w Polsce i dniem wolnym od
pracy.                             Patrycja Machura

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego
2004 roku, obchodzone między świętami państwowymi:1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja
(Świętem Narodowym 3 Maja). Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
2 maja nie jest dniem wolnym od pracy. Wielu Polaków wtedy wywiesza na domach flagi, nosi kotyliony
czy inne symbole narodowe albo bierze udział w obchodach, których celem jest utworzenie jak
największej flagi.Warto wiedzieć, że  2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobyli stolicę hitlerowskich
Niemiec i umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa –Siegessäule oraz na Reichstagu w
Berlinie. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po1 maja flagi państwowe, aby nie
były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3
Maja.                                                                     Julia Dziechciarz

Rys.

MAJOWE  ROCZNICE
Czy wiesz że:

A.S.

Weronika Maruszak

Weronika Maruszak
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